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با ارائه   ورودي و خروجی 10ارائه مدل بهینه سازي براي میادین با بیش از 
 مطالعه موردي

 
 2، کامران رحیمی 1 آرش نوروزي

 زي حمل و نقلیکارشناس ارشد برنامه ر -1
 زي حمل و نقلیکارشناس ارشد برنامه ر -2

 
 چکیده 

مناظر  يباسازیتوقف  و ایجاد فضاي سبز شهري که در ز امروزه به دالیل مختلفی از جمله کاهش زمان تاخیر ، کاهش تاخیر
هر چند استفاده از میدان در . گذشته استفاده از میدان در تقاطعها رواج بیشتري پیدا کرده است به موثر است، نسبت يشهر

اما ) اشباع نباشدبطور مثال در تقاطعات با حجم تردد فوق ( نیز باید منطقی و با دالیل توجیهی مناسب باشد يتقاطعات شهر
برخی میادین بدلیل وضعیت هندسی و تعدد خیابانهاي اطراف آن فارغ از مسایل و تحلیلهاي ترافیکی، نیاز به بازنگري جهت 

) ورودي و خروجی 10با بیش از ( در این پژوهش روشی جهت اصالح میادین غیر معمول . بهسازي و مناسب سازي خواهند داشت
 ،ي موردي مطالعه شود و در آخر یک نمونهمختلف ممکن ، ارائه می يوهایو بر حسب سنار يآمار يلهایج تحلیبا توجه به نتا

ک بوده که در ید در ساعات پیک شدیر متعارف و ترافیغ یت هندسیوضع داراي یدانین نمونه میا. بررسی و تحلیل خواهد شد
 . گرددارائه میک متدلوژي جهت مناسب سازي وضعیت میادینی از این دست ینهایت 

 
 ، ترافیک چرخشیدانیدور م یابان اصلیدان ، خیدور م یابان فرعیدان ، خیم: يدیواژگان کل
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 مقدمه -1
ر عبور ی،مسیانیم يرهیجز يکنترل نشده است که در آن سه مشخصه یتقاطع ،دانیف میطبق تعر

مانند  يگرید يهادان شاخصهیک میالبته ] 1[.وجود دارد ر جداکنندهیو جزا یانیره میدور جز یگردش
نجا یاما در ا] 2[ز دارد ین... دان ویبه م يه ورودیدان ، طول موثر زبانه، زاویبه م يشعاع قوس ورود
 . ردیگیمورد بحث قرار نم

 
 ]HCM  ]3دان استانداردیک میاز  يانمونه : 1شکل 

 :شودیح میرد تشریگیرد استفاده قرار مف که در ادامه مویتعار یورود به بحث ابتدا برخ يبرا
 شود،یدان گفته میم یابان فرعیدان خیبه م یمنته يابانهایک از خیبه هر : دان یم یابان فرعیخ
 .شودیدان به آن ختم میم یفرع يابانهایدان  که خیر سواره رو مدور دور میمس: دانیم یابان اصلیخ
 

 طرح مساله -2
گر عمود یکدیوجود دارد که بر  یابان فرعیخ چهاردان استاندارد یمک یهمانطور که گفته شد در 

بوده  یابان فرعیخ 4ش از یب يدان دارایگر میا عوامل دیو  یط هندسیارحال اگر بعلت ش  ]4[.هستند
دان افزوده یم یدان شوند بر تعداد نقاط تداخلیا خارج میوارد  یو خروج يورود 8ش از یو در کل ب

تواند یدان میتردد موجود در مبوجود خواهد آمد که با توجه به حجم  يشتریب يهاشده و  تعداد گره
ل کاهش یتواند بدلیعالوه بر آن م .دان شودیر به میش قابل توجه زمان تاخیو افزا یکیباعث گره تراف
جهت کاهش تعداد  ید روشیل باین دلیبهم .دیجاد نمایا یز مشکالتین یمنی، از نظر ایفواصل تداخل

شتر بتوان به شکل استاندارد و مطلوب یدان را هر چه بیدان عرضه شود تا میم يهایو خروج يورود
کتر شده و یت نزدیدان هم به واقعیر میت و زمان تاخیظرف يلهاین کار عمالً تحلیبا ا. ک نمودیآن نزد
 .شودین از تعداد تداخالت کاسته میهمچن

آورده شده است صرفاً   HCMکردها که در یک از رویر ه يدان برایت میبطور مثال در محاسبه ظرف
، یعبور بحران یده که با استفاده از فواصل زمانیکرد اشاره گردیو چهار رو يک خط عبوریبا  یدانیبه م

 ين نمودار برایدر ا. ارائه شده است 2دان ، نمودار شکل یدور م یو حجم تردد تداخل يروزمان دنباله
دان حد یورود به م يبرا يدان و زمان دنباله رویورود به م يبرا یه عبور بحرانفاصل يک از زمانهایهر 
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وه ین شیدر ا یحداکثر حجم تردد چرخش. ن در نظر گرفته شده که در نمودار مشخص استییباال و پا
 ]5[. ه در ساعت در نظر گرفته شده استیله نقلیوس 1200ت برابر یل ظرفیتحل

 
 ]5[ دانیرد در مکیت رویظرفنمودار  : 2شکل 

 
ن یار باالتر از چنیدر ساعات اوج بس يک عبوری، حجم تراف متوسط يشهرها یا حتیدر کالنشهرها و 

نشده باشند  یدر ابتدا طراح یبدرست یهندس يکه پارامترها ینطور در صورتیباشد و همیم یاحجام
ل ینصورت تحلیدر ا .باشددان  وجود داشته یبه م یا خروجی يکرد ورودیش از چهار رویممکن است ب

رفتار و حرکات در  یدگیچیل پین به دلیهمچن. باشدیر نمیموجود امکانپذ يدان با روشهایت میوضع
وضع موجود   يبهساز يبرا يگرید يست از روشهایبایش از چهار بازو، عمالً میبا ب يدانهایمحل م

 .استفاده نمود
در (نقطه  32از  یجمله کاهش نقاط تداخل از آنارد که د ياریبس يایدان مزایکه استفاده از میبا وجود
ر یدان در تقاطعات فوق اشباع تاثیباشد اما عمالً استفاده از مینقطه ، م 8به ) کردیرو 4با  یتقاطعات
 .نخواهد داشت یمناسب
در نظر  ير متعارف دارد بعنوان مطالعه موردیغ یتیدان که وضعیک میشده  ین پژوهش سعیدر ا

 یممکن را بررس يوهایانواع سنار AIMSUN یکیلگر ترافیافزار تحلود و با استفاده از نرمگرفته ش
 .جهت اصالح وضع موجود ارائه نمود یان آنها روشینموده و از م

ن مطالعه در نظر گرفته شده یا يدان حکمت به عنوان مورد کاویانجام گرفته م يهایبا توجه به بررس
ر یز يهایژگیو يه با بلوار اندرزگو قرار گرفته و دارایطریران و در تقاطع قدان در شمال تهین میا. است

 :باشدیم
 ،کرد ورود و خروج یرو 6 يدارا -
 ،ک نرمال با ساعت اوج بعدازظهر یتراف يدارا -
 ،یو جنوب یشرق يکردهایک در ساعات اوج بعدازظهر در رویبار تراف یپس زدگ -
 .خروجی این میدان افزوده شده است بتازگی یک رویکرد به رویکردهاي ورودي و -
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 .دان نشان داده شده استین میا 3در شکل 

 
 دان حکمتیم ییعکس هوا : 3شکل 

 
ه دوطرفه یبق 3ر شماره یر از مسیدارد که بغ يورود يبازو 6دان ین میشود ایهمانطور که مشاهده م

ک یل عمالً در ساعات پین دلیبه هم. دان را خواهد داشتیبوده و خودرو امکان ورود و خروج به م
 یوجود دارد و عمالً شاهد پس زدگ ینیار سنگیک بسیدان ترافین میا يک عصر در محدودهیژه پیبو

محل عمالً موجود در  يتهاین بعلت محدودیهمچن .میهست 6و  4شماره  يرهایدان از جهت مسیبار م
 27در حدود  یانیره میشعاع جز وجود ندارد در حال حاضر یانیره میامکان بزرگتر کردن شعاع جز

 .ن شعاع وجود نداردیش ایموجود در محل عمالً امکان افزا يتهایمتر است که بعلت وجود محدود
ک نوع حفظ وضع موجود یدر نظر گرفته شد که  يبهساز يو برایانجام شده دو نوع سنار يهایبا بررس

دان یبه م يهایها و خروجیکه تعداد ورودنیل ایبه دل .باشدیدر کنترل آن م یر اساسییک نوع تغیو 
ن یط ایک تر کردن شراینزد يبرا) باشدیم یو خروج يورود 11 يدان داراین میا( اد است یار زیبس
ز ین امر نیل ایدل .ها را حذف نمودیها و خروجیورود ید برخیبایآل مدهیدان ایک میط یدان با شرایم

با  يک ورودید ترافیجه تداخل شدین دست و در نتیاز ا ینیادیمناسب در م یعدم وجود فاصله تداخل
ش یب يهایو خروج ين با شعاع کوچک و متوسط و تعداد ورودیادیم يبرادان یدور م یک گردشیتراف
آمار حجم تردد  یبررس یکیتوان استفاده نمود یدو نوع روش م ن پژوهشیدر ا. باشدیعدد م 10از 

 یابیو ارز یمقصد بررس –با استفاده از مطالعات مبداء  يگریها و دیها و خروجیک از ورودیدر هر 
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ک از ینمودار احجام تردد هر  4در شکل  .باشدیموجود م يرهایمس یابیشبکه معابر اطراف و ارز
 .کردها نشان داده شده استیرو
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 دانیبه م یو خروج ياحجام ورود  : 4شکل

 
مقصد مورد  –مبداء  يریآمارگ یعنی يریگاز آمار يگرین پژوهش نمونه دین جهت انجام ایهمچن

 یشده و سپس در تمام یبررس یدانین مین صورت که  ابتدا حوزه نفوذ چنیاستفاده قرار گرفت بد
با استفاده از . شوندیم یابیرد يعبور يخودروها یها با استفاده از روش پالك خوان یها و خروجیورود
 :افتیل دست یتوان به نکات ذیم ين آماریچن
 کردهایک از رویمقصد سفر غالب هر  -
 ک از خودروها به شبکه مورد مطالعهیمحل ورود و خروج هر  -
از  ییمورد مطالعه تا خروج نها يزان زمان صرف شده جهت انجام سفر در شبکه از ورود به شبکهیم -

 )ینیتخم(آن 
ن پژوهش نشان داده یدر ا یمقصد با استفاده از روش پالك خوان -مبدا يریآمارگ يمحلها 5در شکل 
 .شده است
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 یمقصد با روش پالك خوان –مبداء  يریشبکه مورد مطالعه جهت آمارگ یو خروج يورود يمباد  : 5شکل

 
زان تردد یکه م ییهایخروج – يورودمشاهده شده سپس در گام بعد ابتدا با توجه به آمار حجم تردد 

کرد مورد نظر یه در رویل نقلیتردد وسا يبرا ینیگزیار جیمسن یاست و همچن یپوشدر آنها قابل چشم
-یبچشم م 5کرد شماره یرو يدر ورود یژگین وین مطالعه چنیدر ا.شودیوجود داشته باشد حذف م

 4کردها با توجه به نمودار شماره یر روینکه در ساینظر به ا. را حذف نمود ين ورودیتوان ایخورد و م
ن یگزیجا يرهایر مورد نظر از مسیمس يبرا یباشد و هم دسترس زین شروط که هم حجم تردد ناچیا

نه یر گزیبه سراغ سا يروند بهساز يموجود در حوزه نفوذ وجود داشته باشد، وجود ندارد جهت ادامه
 .م رفتیرو خواهشیپ يها
ود با حفظ وضع موج ییوهایاول سنار: رد یگیو مد نظر قرار میدان دو نوع سناریوضع م يبهساز يبرا
ر در وضع موجود و ییکه باعث تغ ییتهایو دوم محدود یدر دسترس تهایمحدود یبا اعمال برخ) دانیم(

 .باشدیوها شامل چراغدار کردن تقاطع مین سناریا. شودیدان میم یطرح هندس
 يق در نرم اقزارهایست هر کدام بطور دقیبای، ميشنهادیپ يوهایک از سناریهر  یابیبه منظور ارز

قرار  یک به دقت مورد بررسیهر  یشده و اثرات مثبت و منف يه سازیک ، شبیتراف ساز شبکهه یشب
مورد نظر  يوهایان سنارینه از مین گزیسپس بهتر. سه گرددیگر مقایکدیآنها با  يجهیگرفته و نت

 .شودیدان مذکور اشاره میم يجهت بهساز يشنهادیپ يوهایسنار یالً برخیذ ]6[.انتخاب گردد
 شکل یدان بصورت اشکیر شکل مییتغ  -1.2

هاست  با یدسترس یکاستن از برخدان با یحفظ وضع موجود م يوهایسنار يو که از سرین سناریا
ر خواهد ییر تغیدان به شکل زیو وضع موجود مین سناریدر ا. باشدیمقصد م –توجه به آمار مبداء 

 :کرد

 يریرگآما يمباد
با روش پالك 

 در شبکه یخوان
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 شکل یدان اشکیم يویسنار : 6شکل 

ج مشاهدات ین عمل حاصل از نتایدان مسدود شده که ایم یضلع شرق یو دسترسین سناریدر ا
 .باشدیم یپالك خوان يآماربردار

 
 مورد نظر در سال افق طرحوضعیت زمان تاخیر در شبکه بر اثر اجراي سناریوي   : 7شکل 

 
 يک دوره برای یقتر ، عالوه بر وضع فعلیدق یبررس يوها برایهمانطور که عنوان شده در تمام سنار 

 1404سال  ين افق بلند مدت و براین پژوهش ایز در نظر گرفته شده است که در ایافق طرح ن
ن شده و احجام تردد برآورد شده مربوط به ییتع) مطابق با سال افق طرح مطالعات جامع شهر تهران(

ان یدر پاارائه شده که شبکه مورد مطالعه  یکیتراف يپارامترها یت در جدولیدر نها. باشندیآن سال م
موجود  ينه هایان گزینه از مین گزیسه شده و بهتریگر مقایکدیمختلف با  يوهایسنار ين جدول برایا

 .انتخاب خواهد شد
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 )هایبا حفظ تمام دسترس( جاد تقاطع یدان و ایحذف م -2.2
ن یده شده و ایبرچ یبکل یدان فعلیباشد میر وضع موجود مییتغ يوهایسنار ينه که از سرین گزیدر ا

شتر اشاره شد یکه پ 3کرد شماره یر از رویو بغین سناریدر ا. شودیتقاطع بصورت چراغدار کنترل م
کردها بطور کامل با یر رویشود اما سایدر نظر گرفته م 2شماره  يکرد ورودیرو يبرا یتیفقط محدود

 Synchroافزار چراغ از نرم يدو زمانبن يفازبند ین منظور و جهت طراحیبد. شوندیچراغ کنترل م
 يه سازیدر شب  AIMSUNنرم افزار  يهایتقاطع بعنوان ورود یج طراحیشده است که نتااستفاده 

 .و نشان داده شده استین سناریشده در ا ینیش بیحرکات پ 8در شکل . لحاظ شده است

 
 دوم يویشده در سنار ینیش بیحرکات پ : 8شکل 

و طول صف خودروها در ین سناریا يد که در صورت اجرایه ساز مشاهده گردیشبافزار با استفاده از نرم
نه نشان داده ین گزیطول صف مشاهده شده در ا 9ر بوده که در شکل یچشمگ یجنوبو  یکرد شرقیرو

 .شده است

 
 نه دومیطول صف گز : 9شکل 
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 کنترل تقاطع با چراغ با محدودیت حرکات -3.2 
ها در یریج آمارگیبا توجه به نتا ییتهایر چراغدار کردن تقاطع ، محدودگر عالوه بید يویدر سنار
) 4کرد یرو(ن حجم تردد را داشته یشتریکردها که بیاز رو یکین یلحاظ شده است همچن یدسترس

در  .تقاطع کاسته گردد یر کلیشود تا از زمان تاخیکنترل م ییبطور جداگانه و خارج از چراغ راهنما
 .نه نشان داده شده استین گزیا يهایدسترس 10شکل 

 
 نه سومیگز رشده د ینیش بیپ يهایدسترس : 10شکل 

آنهاست استفاده  يه سازیج شبیکه حاصل از نتا ینه ها از جدولین گزین ایسه بیمقا يان برایدر پا
سه صورت ین مقایا 1در جدول . سه خواهند شدیگر مقایکدیبا  یکیتراف يک از المانهایهر شده و 

 .ته استگرف
 وهایک از سناریهر  یکیتراف يسه پارامترهایمقا :1جدول 

3سناریوي شماره 2سناریوي شماره  1سناریوي شماره   ردیف شاخصهاي ترافیکی 
 1 (second/km) ریزمان تاخ 100.032 226.882 79.6433
 2 (veh/km) یچگال 37.4055 55.2273 31.6608
 3 (veh/h) انیجر 10210 9281 11071

 4 (km/h) سرعت 34.2195 23.5726 45.1548
 5 (second/km) زمان توقف 77.1848 198.838 62.8806
 6 (veh/km) توقفها 24.5511 36.2215 12.8125

 7 (km) مجموع مسافت سفر 9004.4 8154.48 9787
 8 (hours) سفر يمجموع زمان ها 400.95 639.582 383.175
 9 (second/km) رزمان سف 166.795 293.796 146.987

 
 يوی، سنار یکیدار ترافیمعن يپارامترها ینشان داده شده است در تمام 1همانطور که در جدول 

 يبرتر جهت بهساز يوینه را بعنوان سنارین گزیتوان ایشماره سه باعث بهبود شبکه شده است پس م
 .دیدان، برگزیوضع موجود م
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انواع  يگامها همواره ثابت بوده و برا ین پژوهش برخیبکارگرفته شده در ا يتوجه شود در متدولوژ
و است برحسب یکه مربوط به ساخت سنار ییژه گامهایگامها بو یباشد اما برخیدانها مشترك میم

و  يورود يری، تعداد و محل قرارگیر طرح هندسینظ ییهایژگیدان مورد مطالعه و ویط خاص میشرا
 يبرا يشنهادیدر قسمت بعد قلوچارت پ. باشدیمخاص  يره مختص آن مطالعهیها و غیخروج

 .ن پژوهش ارائه شده استیحاصل از ا يمتدولوژ
 

 يریگجهیو نت يجمع بند -3
و  يورود 10ش از یبا ب ییدانهایو اصالح وضع موجود م يسازروش به ین پژوهش به بررسیدر ا

دان با شعاع یمکان احداث م، عمالً ایمحل يتهایل محدودیپرداخته شده است که در آنها بدل یخروج
دان مورد نظر و حوزه نفوذ یدر گام نخست ابتدا از م. ار بزرگ وجود نداردیبس یانیره میگردش و جز

مقصد با  –مبداء  يریشمارش حجم تردد و آمارگ يریبه دو نوع آمارگ يریشده که آمارگ يریآن آمارگ
 .باشدیعه مشبکه مورد مطال یو خروج يورود يدر مباد یروش پالك خوان

ها پرداخته و در صورت امکان از تعداد یریل اطالعات حاصل از آمارگیه و تحلیدر گام دوم به تجز
ت ید وضعید در نظر داشت که عالوه بر عامل حجم باین مرحله بایدر ا. م یکاهیها میو خروج يورود

 ینواح یبه برخ یرسنمود تا دست یابیظر ارزمورد ن یخروج – يبه شبکه را با حذف ورود یدسترس
 . در شبکه کالً حذف نشود
دان وجود داشته یدر م يمتعدد يهایخروج-يکه با اعمال گام قبل ورود یدر گام سوم و در صورت

باشد یو میوها شامل دو نوع سنارین سناریشود که ایم ینیش بیگر پید يوهایسنار یباشد با برخ
ها یدسترس یحادث نشده و صرفاً برخ یاساس راتییکه در وضع موجود تغ ییوهایدسته اول سنار

ر داده مانند کنترل ییکه کل وضع موجود را تغ ییوهایا حذف شود و دسته دوم سناریمحدود شده 
 يشهر يه ساز شبکهیافزار شبک نرمیدر گام آخر با استفاده از .ییتقاطع با استفاده از چراغ راهنما

و جهت ین سناریگر بهتریکدیسه آنها با یده و از مقانمو يه سازینه ها را شبیگز AIMSUNمانند 
ذکر شده ، نشان  ير فلوچارت گامهایدر شکل ز. شودیدان مورد نظر انتخاب میم ياصالح و بهساز
 .داده شده است
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 ورودي و خروجی 10ش از ین با بیادیفلوچارت متدلوژي بهسازي م  : 11شکل 

 شروع   

 آمارگیري حجم تردد

ف ج آماربرداري براي حذیل نتایه و تحلیتجز
هایخروج -برخی ورودي   

ر ییوها در دو گروه حفظ وضع موجود و تغین سنارییتب
دانیاساسی در طرح هندسی م  

ک نرم ین شده با استفاده از ییوهاي تعیمدلسازي سنار
مقایسه نتایج بمنظور تعیین  ه ساز مناسب ویافزار شب

 گزینه منتخب

انیپا  

تعیین حوزه نفوذ 
 میدان مورد نظر

آیا آمار حجم تردد بتنهایی کفایت 
 می کند؟

 بله

ریخ  
از یها در صورت نیریر آمارگیسا  

) مانند آماربرداري با روش پالك خوانی(
ر اطالعات در مورد ین ساییجهت تع

ر حرکت خودروها در شبکهیمس  
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Nowadays the use of roundabouts due to reduce delay time, stops delay and landscaping 
is more common and take place of signalized intersections. But it must have strong 
justifications (e.g. do not locating a roundabout for oversaturated intersections). Totally 
some roundabouts due to geometric design and several entries and exits should be 
improved besides traffic analysis. In this research a method to revise abnormal 
roundabouts with more than ten entries - exits will be presented. Finally  a case study 
will be surveyed. In this case which has abnormal geometric design and heavy traffic at 
peak hours a methodology for these king of roundabouts will be presented. 
 
Keywords: Roundabout,major roundabout street, minor roundabout street, circulating traffic 


